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 مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد 

 وعىل آله وصحبه أمجعني أما بعد...

ألهنا  ؛سلم هللهلااملن تعلم سورة الفاحتة فرض عني عىل كل مسلم، فال يسع فإ

ََ اهللَّه َأنَّ َرسه -ريض اهلل عنه-الصامتركن الصالة التي ال تصح إال به، فعن عبادة بن  و

  : ََ  .(1)رواه البخاري ومسلم «الَ َصالََة ِلَمْن َلْم َيْقَرْأ بَِفاتَِحِة الكِتَاِب »َقا

، وتدرييس هلا مجاعة من شيوخيومن خالَ دراستي هلذه السورة العظيمة عىل 

غريها  ا، ويفسنوات عدة، بان يل أن سبب كثري من أخطاء القراءة يف الفاحتة خصوص  

دُّ عىل الطالب،  هو عدم تصور القارئ للخطأ، فتجد :امن القرآن عموم   الشيخ َيره

والطالب يقلده يف النطق، فام يلبث أن يعود خلطئه ألنه مل يتصور سبب هذا اخلطأ، وال 

كيفية عالهه. 

 

فعزمت عىل كتابة هذا البحث املوهز يف جتويد هذه السورة العظيمة، ومقصدي هو 

جتويدها بشكل خمترص واضح، وكذلك بيان األخطاء الواردة فيلا، وأحرص بيان كيفية 

قدر استطاعتي عىل بيان سبب اخلطأ حتى يسلل عىل القارئ تصحيحه، أسأَ املوىل أن 

وأن جيعله سببا خلاليص ، ا عىل سنة رسولها لوهله، صواب  جيعل هذا الكتيب خالص  

                                                             

 .493( ح195/ 1، صحيح مسلم )657( ح151/ 1( صحيح البخاري )1) 
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بني يديه، وهو حسبي ونعم من معرة الذنوب واملعايص، يوم وقويف للحساب 

 .(1)الوكيل

* * * 

 
  

                                                             

مد بن حم( والتأليف يف سورة الفاحتة حمل عناية العلامء قديام  وحديثا ، وقد ذكر شيخنا األستاذ الدكتور: 1)

 فوزان العمر، بعض املؤلفات وسأورد ما ذكره فضيلة الشيخ مع إضافة بعض املؤلفات التي مل يذكرها: 

هـ، وهي قصيدة دالية يف عرشين 641الواضحة يف جتويد الفاحتة، تأليف: إبراهيم بن عمر اجلعربي ت -1

 هـ.639بيتا ، وقد رشحلا ابن أم قاسم املرادي ت

 هـ.689جتويد الفاحتة، تأليف: حممد بن حممود السمرقندي تالقصيدة الفاحتة يف  -1

 هـ.954رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة، تألف: حممد بن عيل بن طولون ت -4

 هـ.1114كان حيا سنة -رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة، تأليف: حممد بن سعد النويب -3

 هـ.1131حيا سنة كان -رشح الواضحة يف جتويد الفاحتة، تأليف: أمحد بن عيل املقيني -5

 .اهلل جتويد الفاحتة وعرش سور قصار من خواتيم القرآن الكريم، تأليف: حسني شيخ عبد -7

a. .هذا ما ذكره فضيلة الشيخ، ويضاف له بعض املؤلفات املعارصة 

األخطاء الواقعة يف قراءة سورة الفاحتة من املصلني واألئمة والقارئني، تأليف: حممد بن موسى آَ  -6

فريد يف بابه قد بذَ فيه مصنفه هلدا مباركا ، وقد اخترصته يف املطلب األوَ من  نرص. وهو كتاب

 الفصل الثالث.

 األخطاء عند األئمة والقراء يف سورة الفاحتة، تأليف: الدكتور عبد الرمحن احلفيان. -8

 جتويد الفاحتة دراسة تطبيقية، تأليف: األستاذ الدكتور حممد بن فوزان العمر. -9

 لباب يف األخطاء التجويدية التي تقع يف أم الكتاب، تأليف: حممد بن سليم.تذكرة أويل األ -11

 هـ.1151فصل يف جتويد الفاحتة، يف كتاب املرعيش هلد املقل ت -11
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 مقدمة بني يدي دراسة هذه املسائل:

ة، ال ينبغي لطلبة العلم الصالة خلف من ال يقيم الفاحت قال شيخ اإلسالم ابن تيمية:

 ا أو حركة، أما من خيطئ فيام يعترب من اللحنويقع يف اللحن اجليل، بحيث يغري حرف  

ل صالته تبط الاخلفي، ويمكن أن تتضمنه القراءات األخرى، ويكون له وهه فيلا، فإنه 

 وال صالة املؤتم به.

: هل من يلحن يف الفاحتة تصح صالته أم ال؟-اهلل رمحه-وسئل 

 فأجاب: 

اأما اللحن يف الفاحتة الذي ال حييل املعني، فتصح  ا.أ ،صالة صاحبه، إمام   و منفرد 

 َّ ته م  عَ ن  أَ ُّوأما اللحن الذي حييل املعني: إذا علم صاحبه معناه مثل أن يقوَ: 

، وهو يعلم أن هذا ضمري املتكلم، ال تصح صالته، وإن مل يعلم أنه حييل [6]الفاحتة: 

 .(4)واهلل أعلم ،أن هذا ضمري املخاطب، ففيه نزاع املعني واعتقد

 
 

 

* * * 

 

  

                                                             

 (.185/ 1( الفتاوى الكربى البن تيمية )3) 
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 الفصل األول: وفيه ثالثة مطالب

 املطلب األول: ركنية الفاحتة

البد أن يضع القارئ يف حسبانه أن الفاحتة ركن من أركان الصالة ال تصح الصالة 

إال هبا، نص عىل ذلك مجاعة من العلامء: 

هبا  تصح إال قراءة الفاحتة واهبة يف الصالة، وركن من أركاهنا، ال»قاَ ابن قدامة: 

َ مالك، والثوري، والشافعي وروي عن  ،نقله عنه اجلامعة ،يف املشلور عن أمحد وهو قو

م قالوا: أهن-ريض اهلل عنلم -وسعيد بن هبري عمر بن اخلطاب، وعثامن بن أيب العاص 

.(3)»ال صالة إال بقراءة فاحتة الكتاب

إمام  وهو-أو قراءة الفاحتة رية اإلحرام، ومن ترك تكب»ثم قاَ رمحه اهلل بعد ذلك: 

 .(5)»أو منفرد ... بطلت صالته

وقراءة الفاحتة للقادر عليلا فرض من فروض الصالة وركن من »وقاَ النووي: 

ويستوي  ،أركاهنا ومتعينة ال يقوم مقاملا ترمجتلا بغري العربية وال قراءة غريها من القرآن

والرهل واملرأة واملسافر   ،هايف تعينلا مجيع الصلوات فرضلا ونفللا هلرها ورس

ويف حاَ شدة اخلوف وغريها سواء يف تعينلا  ،والقائم والقاعد واملضطجع ،والصبي

.(7)»اإلمام واملأموم واملنفرد

                                                             

 (.1/343( املغني البن قدامة )4) 

 (.2/3( املغني البن قدامة )5) 

 (.417/ 4املجموع رشح امللذب )( 7) 
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والواهب من القراءة متعني وهو: فاحتة الكتاب ال »وقاَ عبد الوهاب املالكي: 

 .(6)»جيزيه غريه

* * * 

  

                                                             

 (.117املعونة عىل مذهب عامل املدينة )ص: ( 6) 



6 
 

 ورة الفاحتةالبسملة يف ساملطلب الثاني: حكم 

.لبسملة يف قراءتنا آية من الفاحتة، فالبد أن يأيت هبا القارئا

 .(8)»بسم اهلل الرمحان الرحيم عدها الكويف واملكي» :قاَ أبو عمرو الداين

 .(9)»مكي وكويف بسم اهلل الرمحان الرحيم عدها» وقاَ اجلعربي:

 ( بينام يف بقية السور1واحد )ومما يبني ذلك أنه يوهد بعدها يف املصحف رقم 

، واملسألة فيلا كالم طويل ترقيمعدا الفاحتة توهد البسملة وال يوهد بعدها 

وموضعه كتب علم العد، وعلم الفقه.

وأما لماذا ال يجهر بها اإلمام؟

ىل  اجللر  اجلواب أنه ثبت عن النبي هبا واإلرسار وكالمها هائز وسنة، واألَو 

رف الناس.  يف ذلك مراعاة عه

* * * 

 

 

  

                                                             

 .( 149: ص) القرآن آي عد يف البيان( 8) 

 ( .198حسن املدد يف معرفة فن العدد )ص( 9) 
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 ن الفاحتةحرف ماملطلب الثالث: حكم إسقاط 

يه ألن الفاحتة ركن، والركن ال يقبل ف ؛ن صالته باطلةفإا من الفاحتة من أسقط حرف  

 اخللل وال النقص.

، كام قاَ اجلعربي.امائة وعرشون حرف   حروفها:وعدة 

 ايلزمه أن يأيت بقراءة الفاحتة مرتبة مشددة، غري ملحون فيلا حلن  »: قاَ ابن قدامة

يكرس كاف  املعنى، مثل أنا حييل حييل املعنى، فإن ترك ترتيبلا، أو شدة منلا، أو حلن حلن  

 .(11)»مل يعتد بقراءته :(، أو يفتح ألف الوصل يف )اهدنا()إياك(، أو يضم تاء )أنعمت

* * * 

  

                                                             

 (.438/ 1املغني البن قدامة )( 11) 
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 الفصل الثاني: وفيه ثالثة مطالب

 قاط الشدة، أو تليينهااملطلب األول: احلروف املشددة، وحكم إس

وقد ، الناس بعضعىل حكملا خيفى  وقدة، يف سورة الفاحت اهلامة املسائل هذه من

 ،(11)ابن قدامة :العلامء عىل أن إسقاط شدة من الفاحتة يبطل الصالة ومنلم مجاعة نص

وغريهم  (13)، والشيخ وصالح الفوزان(14)، والشيخ ابن عثيمني(11)وموسى احلجاوي 

كثري. 

وقد يسأل سائل لماذا كان إسقاط الشدة يف الفاتحة يبطل الصالة؟

ا، ألن الشدة عبارة عن حرفني ساكن ألن من أسقط شدة فقد أسقط حرف   :اجلواب

ومتحرك، والذي يسقطلا فإنه أسقط احلرف الساكن، وقد سبق بيان أن إسقاط حرف 

 أيتي فيه اخللل وال النقص. وسوف منلا يبطل الصالة، و الفاحتة ركن، والركن ال يقبل

 .للا بعد قليليفصتو عرض هذه املسألة

د. .. .. .؟ عبارة عن حرفني: ما هو احل رف املشد 

 ساكن ومتحرك

                                                             

 (.438/ 1( املغني البن قدامة )11) 

 (.83( زاد املستقنع يف اختصار املقنع )ص: 12) 

 (.4/74( الرشح املمتع عىل زاد املستقنع )13) 

 (.1/481( الرشح املخترص عىل متن زاد املستقنع )14) 
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 أمثلة:

 
 

 إّياك الّضاّلني الّرمحن، مثل كلمتي

 
   

 إيياك الضضآللني    الررمحان 

 

 حكم تليين الشدة: 

لة ولكنلا ضعيفة فال يسقطلا وال ينطق هبا كام ،ينطق القارئ بالشدةاملقصود به أن 

 وإنام بني ذلك. ،التشديد

 ا، وفيه خالف بني العلامء، ويتعني عىل القادر جتنبه.وهذا يقع كثري  

لل عىل ا حتى يسا حرف  وسوف أستخرج بمعونة اهلل فيام ييل احلروف املشددة حرف  

 املتعلم استيعاهبا. 

يف ذلك أنني أكتب اآلية عىل رسم املصحف، ثم أكتبلا بشكل تفصييل  وطريقتي

حسب ما ينطقه القارئ من أهل أن يتصور ما ينطقه. 

  ّ 

 ساكن                          متحرك

 ن          ن  

 ن  

 ْم          م  

 م  
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االستعاذة ليست من القرآن بإمجاع العلامء، وإنام ذكرهتا ليجيد القارئ نطقلا.  و

 الّرهي م    
يطانه ذه باهللّ من الشَّ و  َلـاهه من    أعه ذه بال  و  ي مأعه

َرهه  الر 
َشيطا نه  الش 

 سورة الفاحتة

ِ ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  َرحيم               1ِمۡسِب ٱَّلله َرمحان الر   الر 
َلـاهه  باسم الهل 

ِ ٱلحَعَٰلَِميَ  ِ َرب  ُد َّلِله َمح ني    1 ٱۡلح
 رب به العامله

َلـاهه مد لهل   أحل 

َرمحان    4ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيِم  َرحيمالر   الر 

ِيِن  دهين  3َمَٰلِِك يَوحِم ٱل  ك يومه الد 
 ما له

َتعِيُ  ُبُد ِإَويهاَك نَسح َياَك نستعني    5 إِيهاَك َنعح يَاَك نعبده وإي   إي 

َتقِيمَ  حُمسح ََٰط ٱل َر ِ ِدنَا ٱلص  اَط املستقي م  7 ٱهح
رصه  إهدنا الص 

َت َعلَيحِهمح  نحَعمح
َ
ِيَن أ  َلذين أنعمَت عليلمرصاَط ال     ِصَرََٰط ٱَّله

ُضوِب َعلَيحِهمح  حَمغح ِ ٱل وبه عليلم  َغۡيح ضه  غري املغ 

ٓال َِي  لـني     6َوََل ٱلضه َضال   وال الض 

ا يف ثالث عرشة  وجمموع احلروف املشددة الواردة يف سورة الفاحتة أربعة عرش حرف 

 كلمة:

 

 

حيم -4الّرمحن     -1اهلل       -1  رب   -5  هلل -3 الرَّ

حيم     -6الّرمحن     -7 ين       -8الرَّ اَك        -9الد   وإّياكَ  -11إيَّ

اَط       -11 ـذين         -11الرص  اّلني. -13، 14الَّ  الضَّ
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 فيلا شدتان يف الضاد والالم. « الّضاّلني»فكلمة 

 

* * * 

 

  



12 
 

 املطلب الثاني: حروف املد.

ملاذا الكالم عن حروف املد؟ 

 َ بحروف املد من اللحن اجليل، نص عىل ذلك العلامء، منلم حممد مكي ألن اإلخال

ألن  ؛لشفتني عند النطق باحلرف املضموممن األمور املنلي عنلا عدم ضم ا»نرص قاَ: 

حلرف ا، وال يتم ا ناقص  كل حرف مضموم ال يتم ضمه إال بضم الشفتني، وإال كان ضام  

 احلرف، وكذلك املكسور ال يتم إال بخفض إال بتامم حركته، فإن مل تتم احلركة ال يتم

ا...وكذلك احلرف املفتوح ال يتم إال بفتح الفم، وإال كان الفم وإال كان ناقص  

 : وإىل ذلك أشار العالمة الط يبي يف منظومته فقاَ (15)ا...ناقص  

تما ــ م فلن ي  ـــ ـــ ـــ ـــ ــمـ ا  وكل مضـ ــ  ــن  ـــم ــي ــت  إال بضـــمل الشـــف

م  ف ل ل ب  ا ــ ــف ــخ ان  وذو انـخـفـابا بـ

 

م  ه  يـتـم والـمـفـتـ ت بـالـفـتـ  اف

ــة   ــرك ــح ــن م ــك ــرو  إن ت ــح  إذ ال

 

ة  ــ رك ح ل ا ل  ـــ ركهـا مخرص أص ــْ  َيش

ل   ص ا  ر خ وم ي  و  أي مـخـرص الـ ا

 

ر   ع ي  ــ  ا ال ــ رجه خ ــ  والـيـايف يف م

ــا  ــق ــب ــط ــ  ــن ت ــارب ل ــق ــرا ال ــ ن ت  ف

 

ــا  ــقـق ـــم كـن مـح ـــفـاه بـالض  ش

ــا  ــــم ــا   ــ  م ــق ــت ــ  ــت م ــأن  ب

 

ــا  ــم ــت ــت م ــ  ب ــط ــ  ــن ال ــ اج  وال

ـــر يـجـن   كـ ا  ذو فـتـ  وذو كس

 

ن  ـــ ص م ت   إتمـام كـل م همـا فـافه

ل  ــ أم ــ مت ل ي ا ــ   فـالـ ـقـ  يف لـ ا ل

 

 أقب  يف المع ى من اللحن الجلي 

ر   ـ ـ ـ ـ ــ حـ ل ل ا  إذ ل  تغييــــــر ل ا

 

 واللحـن تغيير لت يف ال صــــ  

  

يعني أن احلروف تنقص بنقص احلركات فيكون حينئذ أقبح من اللحن اجليل، ألن 

الصفات.النقص من الذوات أقبح من ترك 

س/ ما لي حرو  المد......؟ 

                                                             

 (.19( هناية القوَ املفيد يف علم التجويد )ص: 15) 



13 
 

.الــيــاءو ،الــواوو ،األلــف :هي 

ولـكن هـذه الـحروف لـلا شـروط وهـي أن تكون

. األلف يف ، وهي دائام كذلك مثلما قبللا مفتوح ساكنة-األلف:  : الـّرحـمـان 

ب. الواو يف مثل  ،ما قبللا مضموم ساكنة -الواو: و : املغضو 

. الياء يف مثل قبللا، ما مكسور ساكنة -الياء: و : املستقيم 

. املطلب الثالث: املدود يف سورة الفاحتة

 س/ لل ي جد مدود يف س رة الفاتحة؟

.نعم يوهد فيلا نوعان من املدود

 مدود عارضة -1مد الزم كلمي    -1

.أوالً: المد االزم

هو أن يأيت بعد حرف املد سكون الزم يف كلمة. تعريفت:

ـآلـ ــيـن. -مثاله من الفاحتة:   الـضَّ

واهب املد. حكمت:

 .يمد بمقدار ست حركات مقداره:

ثانيًا: المدود العار ة يف س رة الفاتحة.

يوهد فيلا ما يقارب سبعة مدود عارضة عند الوقف عىل رؤوس اآليات.

 هو أن يأيت بعد حرف املد سكون عارض يف الكلمة عند الوقف.والمد العارب: 

 وقلنا عارض ألنه يزوَ يف حاَ الوصل.

 جيوز مده حركتان أو أربع أو ست. حكم المد العارب:
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. ، العاملني  ـيـن  الرحيم  ـآلــ  ، نستعني  الـضَّ  أمثلة من الفاحتة: الدين 

 حكم املد العرض: جيوز مده حركتني أو أربعة أو ستة.

 

* * * 
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 .الفصل الثالث: وفيه ثالثة مطالب

 .(17)ن آيات الفاحتةاملطلب األول: أشهر األخطاء يف كل آية م

 أشهر األخطاء يف قراءة االستعاذة: 

تفخيم الهمزة من )أع ذ(:  -

قاَ ابن اجلزري: 

 فرققن مستفال من أحرف          وحاذرن تفخيم لفظ األلف 

ـت  ثـم  الم   هلل   لـــ ا  ولمز ألحمد أع ذ إلدنـــــا      أللَّ

بعض العجم يبالغ يف تفخيملا حتى ": -(16)رمحه اهلل-قاَ أبو احلسن الصفاقيس 

اء ا، سومرققة مطلق  خترج الفتحة إىل شبه الضمة وهو حلن فاحش، ألن اهلمزة 

 .(18)"هاورها مفخم أو مرقق

 تفخيم العين من )أع ذ(:  -

يقع اخلطأ فيلا من أوهه: منلا تفخيملا : »-رمحه اهلل-قاَ أبو احلسن الصفاقيس 

قاَ: واحذر من املبالغة يف ترقيقلا حتى تصري كاملاملة كام يفعله كثري، وهو خطأ 

                                                             

واألئمة  األخطاء الواقعة يف قراءة سورة الفاحتة من املصلني»( هذا املطلب ملخص من كتاب 17) 

َ نرص، وقد ذكر فيه قرابة مائتي خطأ مستدال لكل خ« والقارئني أ بأقواَ طلفضيلة الشيخ حممد موسى آ

 .-هزى اهلل مصنفه خري اجلزاء-يف بابه نافعالعلامء، وهو كتاب 

هـ( مقرئ من فقلاء املالكية.  1154عيل بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الصفاقيس، ولد)  )16  (

لرسة ف "ن أسامءهم يف وَّ من أهل صفاقس. رحل إىل تونس ومنلا إىل املرشق، فأخذ عن علامء كثريين دَ 

يه الغافلني تنب "و  "غيث النفع يف القراآت السبع  "منلا  با،حافلة، وعاد إىل صفاقس، فصنف كت "

 (.13/ 5( هـ األعالم للزركيل )1118تويف)، "وإرشاد اجلاهلني 

 (.36تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص:   (18) 
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.(19)«أيضا

 تح يل )ذال( أع ذ إلى )ظايف أو  اد(:  -

َ مكي بن أيب طالب التفخيم  دخللا ومتى مل تتحفظ برتقيق الذاَ يف اللفظ: »(11)قا

، ألهنا أخت الظاء يبة يف املخرج وقر ويؤدهيا إىل اإلطباق فتصري عند ذلك ظاء  أو ضاد 

ا يف املخرج واجلنس، فال بد من التحفظ بلفظ الذاَ وترقيقلا وإال دخللا من الضاد أيض  

 .(11)«لفظ غريها

عدم بيان كسرة البايف من )باهلل( وك لك غيرلا من الحركال: -

َ حممد بن مكي بن نرص  ا عدم ضم من األمور املنلي عنلا أيض  : »-(11)اهلل رمحه–قا

الشفتني عند النطق باحلرف املضموم، ألن كل حرف مضموم ال يتم ضمه إال بضم 

الشفتني، وإال كان ضام  ناقصا ، وال يتم احلرف إال بتامم حركته، فإن مل تتم احلركة ال يتم 

ته، ا، وهو حركاملكسور ال يتم إال بخفض الفم، وإال كان ناقص  احلرف، وكذلك احلرف 

                                                             

 (.88( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 19) 

( مكي بن حممد بن محوش أبو طالب، أصله من القريوان وهبا ولد وعىل شيوخلا نشأ، ثم رحل وقرأ 11) 

عىل أيب الطيب عبد املنعم بن عبيد اهلل بن غلبون املقرئ احللبي بمرص، وعىل غريه وقدم األندلس فسكن 

ض كثرية مشلورة، رأيت بعقرطبة وأقرأ هبا، وكان إماما  يف ذلك مشلورا  نحويا  أديبا  حافظا ، تواليفه 

يف  وقاَ مبلغ تواليفه مخسة وثامنون تأليفا . بغية امللتمس ،أشياخي قد مجع ذكر أسامء تواليفه يف هزء

 (.379تاريخ رهاَ أهل األندلس )ص: 

 .113الرعاية ص    (11)

ود م( حممد مكي نرص اجلرييس، الشافعي. مقرئ، جم 1888هـ( ) 1415( حممد اجلرييس )كان حيا 11) 

 1415مجادى االوىل سنة  3ا يف للقرآن. من آثاره: هناية القوَ املفيد يف علم التجويد فرغ من تبييضل

 (.51/ 11. معجم املؤلفني )هـ
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 .(14)«ا وهو حركتهوكذلك احلرف املفتوح، ال يتم إال بفتح الفم وإال كان ناقص  

.(عدم تحقي  شدلا فتقرأ ) -

فينبغي أن يرفه عنه ويرسع اللفظ به مع إعطائه : »(13)قاَ عبد الوهاب القرطبي

بسم اهلل »من غري أن يضغط يف خمرهه يف مثل قوله تعاىل حقه من متكن الشفة بإخراهه 

 .(15)«أعوذ باهلل من الشيطان الرهيم»ومثله  ،«الرمحان الرحيم

 تفخيم ال  ن التي يف حر  )من(. -

فمن اخلطأ تفخيملا فيجب التحفظ من ذلك ال سيام »قاَ أبو احلسن الصفاقيس: 

 .(17)«إنَّ اهلل»إذا أتى بعدها حرف مفخم: 

تضييع التفشي يف قرايفة )من الشيطان(:  -

قاَ أبو عمرو الداين)27(: »فإن أتى ساكن  ا فيلزم ختليصه، وبيان تفشيه، وذلك نحو: 

                                                             

 .19( هناية القوَ املفيد يف علم التجويد ص14) 

يلا ف( عبد الوهاب بن حممد بن عبد القدوس بن عبد الوهاب األنصاري:  أبو القاسم له رحلة روى 13) 

ا هبا، عارفا  ا للقراءات، بصري  د  و  ا جمه ا بليغ  بمرص عن أمحد بن سعيد بن أمحد املقرئ احلويف. وكان خطيب 

من  السفر اخلامس بطرقلا. رحل النَّاس إليه، مات يف ذي القعدة وقد قارب الستني. وقيل سنة إحدى.

 (.11/111( ، تاريخ اإلسالم )97/ 1كتاب الذيل )

 .111التجويد ص ( املوضح يف15) 

 (.81( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 17) 

بّي املهقرئ 16)  طه ر  رو األهَموّي، موالهم القه مام أبو َعم  ه ( عثامن بن سعيد بن عثامن بن سعيد بن عمر، اإل 

احلافظ، املعروف يف وقته بابن الصرييف، ويف وقتنا بأيب عمرو الّدايّن، صاحب الّتصانيف، قاَ: أخربين 

َ سنة ست  وثامأيب أنني ولدت سنة إحدى وسبعني وثالثامئة، فابتدأت بطلب العلم يف نني، قاَ  أوَّ

فظهه وحتقيقه، وكان يقوَ: ما رأيت  بعض الّشيوخ: مل يكن يف عرصه وال بعد عرصه أحد يهضاهيه يف حه

ّا يتعّلق باآَلثار  ت ه فنسيته، وكان يهسأَ عن املسألة ممه ظه
تهه وال حفه شيئ ا قّط إهالَّ كتبته، وال كتبته إهالَّ حَفظ 
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 »ملن اشرتاه« وكذلك إذا كان مشدد  ا...، فليشبع تفشيه، كقوله تعاىل: »فبرشناه«)28(. 

إحداث مد يف اليايف من )الشيطان(، و)عليهم( و)ي م(:  -

َ املرعيش إن حريف اللني ملا اشرتكا مع حروف املد يف عدم الصالبة، : »(19)-رمحه اهلل-قا

وضعف ضغط املخرج، وهذا معنى اللني، سلل فيلا إحداث املد، وإن مل يكن هلام مد 

 .(41)«أصيل، فقد يسبق اللسان إىل إحداث املد معلام بدون سبب يدعو إليه، وهذا حلن

عدم االعت ايف بتفخيم الطايف:  - -  

ا: أوجت م ه: ويقع اخلطأ فيلا )أي الطاء( من -رمحه اهلل-قاَ أبو احلسن الصفاقيس

ا، إذ هي أقوى  بالغ  عدم إعطاءها حقلا من التفخيم، وهي مفخمة تفخيام   ا ول:

« ما طاب»و« طالوت»، ويسلل ذلك إذا أتى بعدها ألف، نحو احلروف تفخيام  

  .(41) ا وهو حلنا من الناس يرققل، فإن كثري  «الطَّاّمة»و

                                                             

لف فيورده سندة  من شيوخه إىل قائللا.وكالم السَّ  ا بجميع ما فيلا مه

واَ:   كه كان أحد األئهمة يف علم القرآن، رواياته وتفسريه، ومعانيه وطرقه وإعرابه، ومجع يف "قاَ ابن َبش 

ا مفيدة يطوَ تعدادها، وله معرفة باحلديث وطرقه وأسامء رهاله ونقلته، وكان  ذلك كّله تواليف سان 
حه

نّيًّا.  ا، سه ع 
، وره فظ والّذكاء والتفنُّن يف العلم، وكان دّين ا فاضال  حسن اخلّط، هي د الّضبط، من أهل احله

فهن يومئهٍذ بعد  ثنني نصف شّواَ، وده ه رو بدانية يوم اإل  يّف أبو َعم  لطان أماَم نَ وتهوه ه، العرص، ومشى السُّ شه ع 

 (.759/ 9. تاريخ اإلسالم )"وكان اجلمع يف هنازته عظيام  

 (.144)ص:  ( التحديد يف اإلتقان والتجويد أليب عمرو الداين18) 

 من العلامء، مشارك يف معارف( حممد بن أيب بكر املرعيش، املعروف بساهقيل زاده: فقيه حنفي 19) 

قام برحلة دراسية التقى هبا يف دمشق بالشيخ عبد الغني النابليس وتصوف  ،شمن أهل مرع ،عرصه

تويف بمرعش، ودفن يف قبليلا. األعالم  ،رعش فكانت له حلقة لتدريس الطالبعىل يده وعاد إىل م

 (.71/ 7للزركيل )

 .411( هلد املقل ص41) 

 (.71( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 41) 
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عدم تبيين كسرة )ال  ن( من )الشيطان(:  -

قد سبق التنبيه عىل ذلك.

 تح يل الجيم إلى شين أو مزجها من كلمة )الرجيم(:  -

يف نونيته: -هللرمحه ا-قاَ السخاوي

 والجيم إن  عفت أتت ممزوجة

 

 بالشين مثل الجيم يف المرجان 
 

وطريق املحافظة عىل اجليم هنا املحافظة عىل هلرها : »-رمحه اهلل-قاَ املرعيش

وشدهتا، وَقلَّ من حيافظ عليلا من األعاهم، إذ أكثرهم يلفظون باجليم ممزوهة بالشني 

 .(41)«املعجمة يف مجيع املواضع

 

* * * 

 

  

                                                             

 .198ص( هلد املقل 41) 
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ِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ »أشهر األخطاء يف قراءة البسملة  ِ ٱلره  «ِمۡسِب ٱَّلله

 .(المبالغة يف تحقي  البايف يف )بسم( فتقرأ ) -

 ه عنه ويرسع اللفظ به مع إعطائه حقهيرفًّ  أن فينبغي»-اهلل رمحه–قاَ عبد الوهاب 

 هللَّه ٱسمه به »من متكن الشفة بإخراهه من غري أن يضغط يف خمرهه يف مثل قوله تعاىل: 

مَحم ٱ يمه ٱنه لرَّ حه  .(44)«لرَّ

 وإظهار لمسها وصفيرلا.عدم تعمل بيان سك ن السين  -

«.الرحيم»و« الرحمان»السكت على الرايف يف  -

ِن ٱ»عدم تشديد الرايف يف  - حَمَٰ ِحيمِ ٱلرَّ  «لرَّ

«.الرحمان الرحيم»تكرار الرايف يف  -

ويقع اخلطأ فيلا من أوهه: منلا ترعيد »-اهلل رمحه–قاَ أبو احلسن الصفاقيس 

ني حتى يصري احلرف حرف« من ريب»و ،«الرمحان الرحيم»اللسان هبا إذا شددت يف نحو 

، وهذا مذهب املحققني، «ا، بل املطلوب حبس اللسان هبا وإخفاء تكريرهاوأحرف  

 كمكي واجلعربي وابن اجلزري.

قال السخاوي يف ن نيتت:

 والرايف صن تشديده عن أن يرى
 

 (34)«الرحمان»متكررا كالرايف يف  
 

 حصرمة الرايف ع د تشديدلا: -

َ حممد بن مكي   وقد يبالغ قوم يف إخفاء تكريرها مشددة فيأيت: »-رمحه اهلل –نرصقا

هبا حمرصمة شبيلة بالطاء، وذلك خطأ ال جيوز، ألن ذلك يؤدي إىل أن يكون الراء من 

                                                             

 .111( املوضح يف التجويد ص44) 

 (.59( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 43) 
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 ااحلروف البينية، فينبغي للقارئ عند النطق هبا أن يلصق ظلر لسانه بأعىل حنكه لصق  

نه متى ارتعد حدث يف كل مرة راء، فإذا نطق  مرة واحدة بحيث ال يرتعد لسانه ألحمكام  

هبا مشددة وهب عليه التحفظ من تكريرها، وتأديتلا برفق من غري مبالغة يف احلرص، 

مَحم ٱ»نحو قوله تعاىل  يمه ٱنه لرَّ حه .(45)«خّر موسى»و ،«أشّد حرا»و ،«لرَّ

 عدم تبيين سك ن الميم من )الرحيم(. -

 الترنم يف الميم وتمطيطها. -

 

* * * 

 

  

                                                             

 .78( هناية القوَ املفيد ص45) 
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ِ ٱلحَعَٰلَِميَ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل  ِ َرب  ُد َّلِله َمح  «ٱۡلح

 تفخيم الهمزة من )الحمد(. -

عدم المحافظة على تشديد الالم من اسم )اهلل(. -

فتسقط بسبب ذلك إحدى الالمني

 قاَ اجلعربي: 

......................... 
 

ــــ  وشـــــدد   والم )اهلل( رق
 

وإنام أمر باملحافظة عىل تشديدها لئال يتساهل فيلا كام »قاَ املرادي )الشارح(: 

يفعل بعضلم، فيؤدي ذلك إىل إسقاط أحد الالمني، وذلك ألن كل حرف مشدد 

 .(47)«بحرفني، فالالم األوىل هي الم تعريف أدغمت يف الالم األصلية

 .ومما ي بت عليت علمايف التج يد يف اسم )اهلل(

 من تفخيملا. واالحرتازاملحافظة عىل ترقيق ألفه أوال: 

االحرتاز من إسقاطلا كام يتكلم به بعض الناس فيقوَ )بسم اهلل( بحذف ثانيا: 

األلف، وذلك إن قيل: إنه لغة بعض العرب، فلو ال جتوز القراءة به، عىل أن منلم من 

مل يثبت ذلك لغة، بل هعل ما ورد منه من رضائر األشعار.

 )الحمد(.مد دال  -

واحذر عن إحداث واو مدية بعد داَ )احلمد(، كام يفعله بعض »قاَ املرعيش: 

.(46)«اجلللة

                                                             

 .4( رشح القصيدة الواضحة ص47) 

 .415( هلد املقل ص46) 
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 السكت على ميم )الحمد(. -

قلقلة ميم )الحمد( والمها. -

قلن الم )الحمد( إلى ن ن. -

عدم بيان  مة الدال من )الحمد( يف ال صل. -

قلن )الحايف( يف )الحمد( إلى )لايف(. -

.األعاهم، وذلك بسبب تقارب املخرج ا منوهذا يقع كثري  

 عدم بيان كسرة الهايف من )الحمد هلل( أو إشباع كسرتها. -

تضييع شدة البايف من )رب(: -

، يف القرآن كثري دوره  اعلم أن املشدد: »-رمحه اهلل-قاَ أبو احلسن الصفاقيس

فيجب عىل القارئ معرفته، ومعرفة كيفيته ورتبته، ألن من علم عمل إن وفقه اهلل تعاىل، 

ا ال لنفسه وال لغريه، وكل حرف مشدد قائم مقام ومن مل يعمل ال يرهى منه خري أبد  

حرفني، أوهلام ساكن والثاين متحرك، فال بد من بيان التشديد، وإعطائه حقه حتى يتميز 

ى ا من القرآن وهو ال حيل، ولذلك اعتنام ليس بمشدد، فإن ترك التشديد فقد ترك حرف  ع

 .(48)«العلامء بتعداد تشديدات الفاحتة، وحذروا من تركلا

 تفخيم العين من كلمة )العالمين(. -

ويقع اخلطأ فيلام من أوهه: منلا تفخيملا، فليحذر : »-رمحه اهلل-قاَ الصفاقيس

.«عدها ألف نحو )العاملني( و)طعام(منه ال سيام إن أتى ب

 إمالة )العين( من العالمين. -

 عدم بيان كسرة الميم يف )العالمين(. -

                                                             

 (.111( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 48) 
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عدم بيان ال  ن ع د ال ق  عليها من كلمة )العالمين( أو غ تها. -

 إخفاؤها حالة -)أي من األخطاء(- ومنه: »-رمحه اهلل-سن الصفاقيس قاَ أبو احل

و)نستعني( حتى ال ينطق هبا، أو ال تسمع فال بد من بياهنا الوقف عىل نحو )العاملني(، 

 .(49)«من غري قلقلة حتى تسمع

 غ ة ال  ن ع د ال ق  عليها من كلمة )العالمين(. -

 قلقلة ال  ن يف )العالمين( حال ال ق  عليها. -

يقع عند غالب األعاهم إبداَ عني )العاملني( إىل )هاء( أو )حاء( أو مهزة. 

احتاد املخرج أو تقاربه، وعدم قدرة األعجمي عىل النطق العريب وذلك بسبب 

 الفصيح.

 

* * * 

 

  

                                                             

 (.81( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 49) 
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 «ٱلرهِنَٰمۡح ٱلرهِحيمِ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل 

 عدم بيان لفظ الحايف. -

: -رمحه اهلل-قاَ اجلعربي 

 واحلاء فأهلد  ............................

وقوله: )واحلاء فأهلد(، أي: فاهتلد يف بياهنا، واللفظ »قاَ املرادي )الشارح(: 

هبا، فإذا نطقت هبا فوفلا حقلا من الصفات، وبني مهسلا ورخاوهتا، وإال عادت عينا 

 .(31)«ألهنا من خمرج واحد

 تفخيم لفظ الميم من )الرحمان(. -

م أتى بعدها حرف مفخ فليحذر من ذلك، ال سيام إن»قاَ أبو احلسن الصفاقيس: 

ا»، و«مريم»، و«مرض»، و«خممصة»، و«ما اهلل بغافل»نحو  ، «مقاما»، و«مرد 

ا من ، فإن كثري  «مالنا»، و«مالك»، أو ألف نحو: «مطلع»، و«مناملم»، و«مضاهعلم»و

 .(31)«وخيرهلا عن صفتلا وهو ال يشعر اء ينطق هبا يف أمثاَ هذا مفخمة،القر

واليايف بعد الحايف من )الرحيم(. ،بعد الميم من )الرحمان(َغنُّ المد يف ا ل   -

 ليتجنبف فاحش وهو-منلم املبتدئني سيام ال–وهذا خطأ يقع فيه كثري من القراء 

.منه وليحذر

عدم ت فية حركتي الميم المجتمعتين يف )الرحيم مالك( ع د وصل )الرحمان  -

 الرحيم مالك ي م الدين(.

                                                             

 .5ح الواضحة ص( رش31) 

 (.68( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 31) 
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اهتامع حرفني مثلني يف آخر كلمة وأوَ كلمة، كقوله »قاَ عبد الوهاب القرطبي: 

ا أو طرفني تتعني حركتلام...، تعاىل: )الرحيم مالك( و...(، وسواء وقع املثالن وسط  

ألن تكرار احلرف الواحد ثقيل يف اللفظ ملا فيه من التشبيه بميش املقيد الذي يرفع رهله 

ي منه رفعلا، وهذا دليل الثقل، وألهله استخف اإلدغام، ومتى ويردها إىل املوضع الذ

مل توف احلركة حقلا سبق السكون واإلدغام ألن اللسان يفر إىل األخف ويطلبه سيام إذا 

.(31)«ووضع الكتاب»كان احلرفان خفيني، كقوله تعاىل: 

قرايفة الرايف يف )الرحمان الرحيم( كأنها واو. -

َ املرعيش:  الرمحان »والعجب من بعض من يدعي جتويد القرآن أن يقرأ الراء يف »قا

 .(34)«كأنه ساكن بعده واو« الرحيم

* * * 

 

  

                                                             

 .193( املوضح يف التجويد ص31) 

 .415(هلد املقل ص34) 
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ِينِ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل   «َمَٰلِِك يَوحِم ٱل 

 تفخيم حر  الميم من )مالك(. -

المبالغة يف ترقي  الميم من )مالك( أو تقليلها. -

)مالك(. عدم بيان كسرة الالم من -

إشباع كسرة الكا  من )مالك(. -

قاَ الناظم: 

 )ومالك خف(....   . ...................... 

خف( فعل أمر من خاف خياف، أي احذر من إشباع »)قاَ املرادي )الشارح(: 

.(33)«ا يف غري حملهكرسة كاف )مالك(؛ لئال ينشأ عنلا ياء، فتكون قد زدت حرف  

 )ي م( ال ي حقت القصر، أو تمطيطها. مد واوا -

قاَ اجلعربي: 

ه...   . ....................   ومالك خف )ويوم( اقرصنَّ

 وقوله: )ويوم( اقرصنه، يعني يف الوصل، ألنه لو وقف»قاَ املرادي )الشارح(: 

أحد سببي املد، ألنه حرف لني ال مد فيه،  ملد والقرص، والتوسط، ألن السكونا فله

.(35)«ولكنه قابل للمد إذا وهد، أعني اهلمزة أو السكون، ولكنه ليس حمل وقف

تفخيم اليايف من )ي م(. -

السكت على واو )ي م(. -

قلن أو ش ب الدال بالتايف من )الدين(. -

                                                             

 .5( رشح الواضحة ص33) 

 ( املرهع نفسه.35) 
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قاَ اجلعربي: 

 واشدد.......................  يف )الدين( صن داال  عن التا 

ملا بينلام من التناسب، ألهنام والطاء من خمرج واحد من »قاَ املرادي )الشارح(: 

 .(37)«طرف اللسان، وأصوَ الثنايا

 تضييع شدة الدال. -

قاَ اجلعربي: 

ن داال  عن التا واشدد  ......................  يف )الدين( صه

 غنُّ الياء املدية يف )الدين(.

 الوقف عليلا يف )الدين(.عدم تبيني النون عند 

 

* * * 

 

                                                             

 ( املرهع نفسه.37) 
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َتعِيُ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل  ُبُد ِإَويهاَك نَسح  «إِيهاَك َنعح

 عدم بيان الهمزة حال االبتدايف بها. -

: -رمحه اهلل-قاَ الناظم 

 ................................  وإياك فامهز......

اهلمزة من أصعب احلروف ولذلك شبللا سيبويه »قاَ املرادي )الشارح(: 

بالتلوع...لذلك خففت بأنواع التخفيف عىل ما هو معروف يف كتبه، واهلمزة املبتدأة ال 

 .(36)«فلتحقق« إياك نعبد»جيوز ختفيفلا نحو: 

 عدم بيانها حال وصلها بما قبلها. -

أمرين:  وليحرتز فيلا من»قاَ املرادي )الشارح(: 

ما يفعله بعض القراء إذا وصللا بام قبللا من ختفيف اللفظ هبا وتليينه،  أحدلما:      

  ويغفل عن مراعاة اجللر الذي فيلا، فيشوهبا يشء من اللني، وذلك ال جيوز.

.(38)«َهيَّاكَ »ا بإبداهلا هاء أن جتعل كاهلاء، وقرئ شاذ   الثاين:

 إشباع كسرتها. -

الذي ينبغي أن يعتمده القارئ من ذلك أن حيفظ »قاَ عبد الوهاب القرطبي: 

ة بحيث ا، وال الضمفال يشبع الفتحة بحيث تصري ألف   ؛والسكناتمقادير احلركات 

 ا للحرف موضع احلركة، والا، وال الكرسة بحيث تتحوَ ياء، فيكون واضع  خترج واو  

                                                             

 .5( رشح الواضحة ص36) 

 .7( رشح الواضحة ص38) 
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تحوَ أديتلا، ويتالشى النطق هبا، وتيوهنلا وخيتلسلا، ويبالغ فيضعف الصوت عن ت

.(39)«اسكون  

 شدة نبرلا إذا ابتدب بها. -

ا (. - تخفي  اليايف من )إيَّ

-: -اهلل رمحه–قاَ اجلعربي 

 ا       عن اجليم. ......................وإياك فامهز واشدد الياء خملص  

قوله )واشدد الياء( تنبيه عىل االحرتاز عاّم يفعله : »-رمحه اهلل–قاَ املرادي )الشارح( 

كثري من الناس من ختفيف الياء، وهو حلن هيل يغري املعنى كام  ذكروا، وقد قرأ عمرو 

.(51)بن فائد )إيا( بكرس امهز وختفيف الياء، وهي قراءة مرغوب عنلا

س، فظه لفظ )إيا( الشموقد كره ذلك بعض املتأخرين ملوافقة ل»قاَ ابن اجلزري: 

 .(51)«وهو ضياؤها

فتخفيف الياء من )إيَّاك( يف موضعيه حلن هيل قبيح، حييل املعنى ويفسده، حتى 

 يصبح املعنى رشكا بمعنى نعبدك يا شمس، فمن قاهلا عاملا عامدا كفر عياذا باهلل.

 مزص اليايف بالجيم. -

-: -اهلل رمحه–قاَ اجلعربي 

 خملصا       عن اجليم. ......................وإياك فامهز واشدد الياء 

                                                             

 .191( املوضح يف التجويد ص39) 

 .7ص( رشح الواضحة 51) 

 (.1/36( النرش يف القراءات العرش )51) 
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الياء  يشري إىل ختليص« ا عن اجليمقوله خملص  : »-رمحه اهلل–( الشارحقاَ املرادي )

عن اجليم إذا شدد من شائبة لفظ اجليم، ألهنام من خمرج واحد من وسط اللسان، وما 

ة، وافرتقا بأن الياء رخوة واجليم شديد حاذاه من احلنك، وقد اشرتكا يف بعض الصفات،

.(51)«فباملحافظة عىل رخاوهتا حيصل التخلص عن اجليم

 السكت على يايف )إّيا(. -

السكت على ا ل  بعد اليايف يف )إّيا(. -

لذلك قاَ الناظم: )ثم الكاف صله(.

أي: صله باأللف من غري سكت كام يفعله بعض »قاَ املرادي )الشارح(: 

 .(54)«اجللاَ

 السكت على )إّيا ( بالهايف. -

 إشباع فتحة الكا . -

َ عبد الوهاب القرطبي:  فظ ينبغي أن ترسع الل« إياك»فمن هذا فتحة الكاف من »قا

.(53)«هبا بعد األلف، وال تتلوم وتتوقف فتصري وافية ممططة

تفخيم الكا  ع د ال صل )وإيا  نعبد(. -

اللما لحن.تفخيم ال  ن من )نعبد( بسبن تفخيم الكا  قبلها وك -

 تفخيم حر  العين من )نعبد(. -

 وذلك بسبب املبالغة يف التحقيق واإلظلار.

                                                             

 .7( رشح الواضحة ص51) 

 ( املرهع نفسه.54) 

 .197( املوضح يف التجويد ص53) 
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السكت على عين )نعبد( أو تمطيطها، أو قلقلتها، أو تحريكها مبالغة يف  -

 تحقيقها.

عدم بيان ت سط العين من نعبد فليست لي شديدة وال رخ ة. -

تشديد البايف من )نعبد(. -

َ أبو احلسن السعيدي ألهنا  ؛ديتوقى فيلا من التشدي« الفاحتة»الباء يف )نعبد( يف : »(55)قا

ربام لفظ  التشديد، فإن القارئ شديدة يف نفسلا، فيرسع اللفظ بعد الساكن، لتسلم من 

.(57)«هبا وقدر أهنا مفخمة، وقد شددها بعض التشديد

 إشباع  مة الدال وإخفايف فتحة ال او بعدلا، )نعبد وإيا (. -

وتبيني فتحة الواو بعد الداَ املضمومة من )نعبد(، ألن »قاَ أبو احلسن السعيدي: 

الواو وإن كانت مفتوحة هي أصل الضمة، والضمة منلا تتولد فيبني فتحلا بعد بيان 

.(56)«ضمة الداَ من نعبد

 تسكين دال نعبد ل ج د واو متحركة بعدلا. -

 تفخيم ن ن )نستعين( ا ولى. -

                                                             

العلمية  مراكزه ( هو أبو احلسن عيل بن هعفر بن حممد السعيدي، يبدو أنه نشأ يف العراق، أو درس يف55) 

عىل األقل، ألن أكثر شيوخه عراقيون، ثم حتول إىل مدينة شرياز يف بالد فارس فنزهلا، واشتهر أمره فيها، 

هـ، بعرش سنوات عىل األقل، 353= وفيات شيوخه أنه ولد قبل سنة ويمكن أن نقدر من مالحظة تواريخ 

ي ال أدري متى مات إال أنه بق»وقال ابن اجلزري:  ،«مئة األربعةإنه تويف حدود »وأما وفاته فقال الذهبي: 

مقدمة حتقيق كتاب رسالتان يف جتويد القرآن، للدكتور غانم قدوري احلمد «. إىل حدود العرش وأربع مئة

 .8-7ص

 .41( التنبيه عىل اللحن اجليل واللحن اخلفي ص57) 

 .41( التنبيه عىل اللحن اجليل واللحن اخلفي ص56) 
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ن )نستعين( وعدم بيان كسرة عي ها.عدم بيان فتحة ن  -

 -: اهلل رمحه–قاَ الناظم 

 .وعينه اكرسن كقاف )املستقيم( ويف )نستعني( النون فافتح

أمر ببيان فتح نون )نستعني(، فإن حرف املضارعة مفتوح »قاَ املرادي )الشارح(: 

ستعني( )نه من كل فعل غري رباعي يف اللغة الفصحى، وقراءة حييى بن وثاب واألعمش 

وقوله )وعينه اكرسن( أي حقق ، «وهي لغة متيم وأسد وقيس وربيعة بكرس النون،

ه، وال جيوز فيلا غري ذلك، وكذا قاف املستقيم م 
 .(58)«كرسها وأنعه

عدم بيان لمس السين من )نستعين( وصفيرلا. -

عدم بيان ن ن )نستعين( حال ال ق  عليها أو غ ها بط ط ة. -

الغنة يف احلرف.وذلك بإذهاب أصل 

ال ق  على ن ن )نستعين( بميم، وك ا بقية ال  نال الم ق   عليها بس رة  -

 الفاتحة.

وقد قرأ عيل أحد اإلخوان احلفظة من مرص، وكان يقف عىل النونات املوقوف عليلا 

تعيم(، )وإياك نعبد وإياك نس ، فكان يقوَ: )مالك يوم الديم(بسورة الفاحتة بقلبلا ميام  

سجلت له قراءته وطلبت منه سامعلا،  استطعت أن أقنعه هبذا اخلطأ، إال بعد ماوما 

 .-وهلل احلمد واملنة-فاستغرب هذا اخلطأ، ولكنه صححه بعد ذلك، 

  

إشمام السين )بالصاد( أو )الزاي(. -

                                                             

 .7ة ص( رشح الواضح58) 
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َ أبو   يف معرض ذكر أخطاء القراء يف حرف السني:-رمحه اهلل-احلسن الصفاقيس قا

ا أو إرشاهبا به، ألهنام من خمرج واحد، واشرتكا يف مجيع الصفات إال يف ي  منلا إبداهلا زا»

ا، ولوال اجللر الذي يف الزاي اهلمس واجللر، ولوال اهلمس الذي يف السني لكانت زاي  

 .(59)«الكانت سين  

تفخيم التايف من )نستعين( و)المستقيم(. -

«.المستقيم»و« نستعين»السكت على السين يف  -

الطبيعي يف كليهما.َغنُّ المد  -

وهذا حلن خيفى عىل كثري من القراء، وطريقة التخلص منه هي خفض الفك السفيل 

 عند النطق بالياء، لكي تكون صافية، وال يصحبلا غنة.

 

* * * 

  

                                                             

 (.91( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 59) 
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َتقِيمَ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل  حُمسح ََٰط ٱل َر ِ ِدنَا ٱلص   «ٱهح

 قيل يف مهزة )إياك(.يقاَ يف األخطاء يف مهزة )اهدنا(، ما 

عدم تبيين لمزة )الدنا( حال البديف، أما حال ال صل فتسقط الهمزة وتربط  -

ال  ن مضم مة بالهايف ساك ة.

قاَ اجلعربي: 

 ..........................  وهاء )إهدنا( بني عن اهلمز

واهلاء واهلمزة من خمرج واحد، فلذلك قد تبدَ إحدامها »قاَ املرادي )الشارح(: 

من األخرى، واهلاء حرف ضعيف، وهو أخفى احلروف، واهلمزة حرف هلد 

 .(71)«قوي...

 إظهار ص ل يشبت ص ل الته ع )أي التقيؤ(. -

وذلك بسبب التكلف يف إخراهلا.

قاَ اخلليل يف اهلمزة: إهنا كالتلوع، وقاَ مرة: «: »الرعاية»قاَ مكي رمحه اهلل يف 

  «.كالسعلة

فيجب عىل القارئ أن ال يتكلف يف اهلمزة ما : »اهلمزة باب يف-مكي أي –وقاَ 

.(71)«سلال   ايقبح من ظلور شدة النرب بنربة الصوت، وأن يلفظ باهلمزة مع النفس لفظ  

يعني إذا تكلف القارئ يف إخراج اهلمزة، »ا كالمه: مبين  -رمحه اهلل-قاَ املرعيش 

                                                             

 .7( رشح الواضحة ص71) 

 .137( الرعاية ص71) 
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 .(71)«بيحوحبس النفس معلا يظلر صوت يشبه التلوع والسعلة وذلك ق

َ املرعيش َ اخلليل: إن اهلمزة كالتلوع والسعلة، وهذا يشعر » :وقا إن قلت: أيش قا

قلت: نعم، لكن القبيح ظلور هذا   ينفك عنلا شبه التلوع والسعلة؟أن اهلمزة ال

 .«قلت: يعني الظلور الزائد املتكلف واملتعسف فيه« الراء»الصوت، وذلك كالتكرير يف 

 الدال.عدم تبيين كسرة  -

تفخيم ال  ن أو نقرلا من )الدنا(. -

 وسبب التفخيم ملجاورهتا الصاد املفخمة من الكلمة التي تليلا حاَ الوصل.

عدم االعت ايف بتفخيم الصاد. -

-رمحه اهلل-قاَ اجلعربي: 

 والرصاط ففخم ومز يف حرفه املتعدد ...........................

ط، »قاَ املرادي )الشارح(:  وليبالغ القارئ يف تفخيم الصاد غري مفرط وال مَفر 

 .(74)«وليحذر تفخيم األلف ملجاورهتا املفخم

 عدم تصفية حر  الصاد من شائبة السين أو الزاي. -

فيجب عىل القارئ أن يصفي لفظ الصاد، ويعطيلا حقلا »قاَ مكي بن أيب طالب: 

لك ا، وإن مل يفعل ذالذين فيلا، وهبام خرهت من أن تكون سين  من اإلطباق واالستعالء 

 .(73)«بالصاد خرج إىل لفظ السني، لقرهبا منلا، وشبللا هبا

                                                             

 .189( هلد املقل ص71) 

 .7( رشح الواضحة ص74) 

 .115( الرعاية ص73) 
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ا، أو قراءهتا بالسني فيام مل حتكمه الرواية.قراءة )الرصاط( بإشامم الصاد زاي  

ترقي  الرايف يف )الصراط( و)صراط(. -

غنُّ أل  المد ال اقعة بعد الرايف. -

تشديد حر  الطايف يف )الصراط(. -

َ أبو احلسن السعيدي  سلا ويلفظ بالطاء خفيفة، ألهنا شديدة يف نف: »-رمحه اهلل–قا

.(75)«بصطة»، و«اصطفى»، و«واصطرب»مطبقة، وختفف الطاء أيضا  من قوله تعاىل 

 وإعطاؤلا لمسا. يير الطايف تايفً صت -

يفعله بعض الناس حتى إذا أزلت ا كام واحذر عن إعطاء الطاء مهس  »قاَ املرعيش: 

إطباقه وتفخيمه عىل ما لفظوا به يصري تاء، وحق الطاء أن يكون بحيث إذا أزلت إطباقه 

، وحافظ عىل شدة الطاء والداَ امللملتني، وبالغ يف تفخيم الطاء وتفخيمه يصري داال  

 .(77)«ألنه أفخم احلروف

لية المفخمة.تفخيم التايف من المستقيم لمجاورتها القا  المستع -

السكت على سين )مستقيم( أو قطع الكالم ع د سك نها. -

قلقلة السين يف )المستقيم(. -

قلن القا  )غي ا(. -

فتقرأ املستغيم كام يف بعض الللجات.

 .(ا( أو إلى حر )قلن القا  )كافً  -

 فتقرأ )املستكيم( أو )املستقيم( كام يف بعض الللجات.

 واستعالئه.والسبب يف ذلك تضييع هلوره 

                                                             

 .41( التنبيه عىل اللحن اجليل واللحن اخلفي ص75) 

 . 411( هلد املقل ص77) 



38 
 

القاف حرف جملور مستعل، فيلزم تعمل بيان هلوره، »قاَ أبو عمرو الداين: 

 .(76)«اواستعالئه وإال صار كاف  

أيت به ، وليتحفظ مما يالقاف فليحرتز عىل توفيتلا حقلا كامال  »قاَ ابن اجلزري: 

بعض األعراب، وبعض املغاربة يف إذهاب صفة االستعالء منلا حتى تصري كالكاف 

 .(78)«الصامء

عدم بيان ميم المستقيم حال ال ق  عليها. -

ا لي وحر  الصاد المكس ر من كلمة )الصراط(، ا بليغً تفخيمها تفخيمً  -

 و)صراط(.

ذلك وإن كان من حروف االستعالء املفخمة، إال أهنا يف أدنى درهات التفخيم؛ 

ألن التفخيم درهات كام هو معروف يف علم التجويد والتالوة.

«.الصراط المستقيم»الالم الساك ة يف تفخيم  -

 

* * * 

 

  

                                                             

 (.141أليب عمرو الداين )ص: ( التحديد يف اإلتقان والتجويد 76) 

 (.1/111( النرش يف القراءات العرش )78) 
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ُضوبِ »أشهر األخطاء يف قراءة قوله تعاىل  حَمغح ِ ٱل َت َعلَيحِهمح َغۡيح نحَعمح
َ
ِيَن أ  ِصَرََٰط ٱَّله
ٓال ِيَ   .«َعلَيحِهمح َوََل ٱلضه

 تفخيم الالم من )ال ين(، و)وال الضالين( ا ولى. -

ذكره ألخطاء القراء يف حرف )الالم( فقاَ وقد نبه عليه أبو احلسن الصفاقيس حاَ 

ام ا ما يفعله هللة القراء، وال سيويقع اخلطأ فيلا من أوهه: تفخيملا، وكثري  »رمحه اهلل: 

، «هعل اهلل»و، «عىل اهلل»، و«وال الضالني»وإن هاورت حرف تفخيم نحو: 

، «رصاط اللذين»، و«لسلطلم»، و«ليتلطف»، و«ختلطا»و، «لوط»، «اللطيف»و

، فال بد من املحافظة يف مثل هذا عىل ترقيق «أغلظ عليلم»، و«أخلصوا»، و«خلق اهلل»و

ه عليه، إال ما يفخمه ورش عىل أصله، كام هو  ه الالم، لئال يسبق اللسان إىل التفخيم ليهرس 

 .(79) «مبني يف كتب القراءات فال نطيل به

ين(. -  عدم بيان شدة الم )ال ين( والم )الضالل

 يف )ال ين( إلى زاي أو دال.قلن ال ال  -

وطريقة عالج هذا اخلطأ أن يعلم القارئ الفرق بني خمرج الذاَ والزاي.

 عدم المحافظة على أل  )أنعمت(. -

ج، بخالف ألف )اهدنا(، »قاَ املرعيش:  وحافظ عىل إثبات ألف )أنعمت( يف الّدر 

ج  .(61) «فإنه يسقط يف الّدر 

 تفخيم لمزة )أنعمت(. -

ن )أنعمت( سكتة لطيفة.السك ل على ن  -

                                                             

 (.65( تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني )ص: 79) 

 .411( هلد املقل ص61) 
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قاَ اجلعربي: 

 .....................  و )أنعمت( ال تلبث بنون....

هذا يفعله من ال حتقيق له أن يسكت عىل النون يف »قاَ املرادي )الشارح(: 

)أنعمت( سكتة لطيفة، كأنه يريد بذلك إيضاح إظلارها، وأهنا ال غنة فيلا، وذلك خطأ، 

.(61)«بنونفللذا قاَ ال تلبث 

 ا، وغ ة ن نت وميمت.تحريك ن ن )أنعمت( أيًض  -

قلقلة ميم )أنعمت(. -

عدم بيان حر  )العين(. -

 قاَ اجلعربي: 

 .................  .............. وعينلا فأنعم

َ املرادي )الشارح(:  إذا هاء حرف »وقوله: )وعينلا فأنعم(، قاَ بعض األئمة: »قا

أظلر بيانه، وأشبع لفظه من غري شدة وال تكلف، وليحذر ختشني ا ا أو متحرك  العني ساكن  

 اوهذا يقع فيه األعاهم وأشباهلم كثري  ، ام يفعل بعضلم يف مثل )العاملني(لفظلا ك

 .(61)«لصعوبة خمرج العني عندهم

 قلن العين حايف. -

.(64)«ويبني هلرها وإال عادت حاء  »قاَ املرادي )الشارح(: 

 قلن العين لايًف. -

                                                             

 .6( رشح الواضحة ص61) 

 .5( رشح الواضحة ص61) 

 ( املرهع نفسه.64) 
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بيان العين من )عليهم( ع د الدرص.عدم  -

عدم بيان هاء )عليلم(.

 قاَ الناظم:

 )عليلم( بني  اهلاء واقصد.  ........................ 

وقوله: )عليلم بني اهلاء( قد تقدم التنبيه عىل ضعف اهلاء »قاَ املرادي )الشارح(: 

 .(63)«أدائلاوخفائلا، فلذلك وهب التنبيه عىل بياهنا واالحرتاز يف 

 

* * * 

 

  

                                                             

 .3( رشح الواضحة ص63) 
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 ة الفاحتة.املطلب الثاني: األخطاء اليت تبطل قراء

تبطل قراءة الفاحتة بعدة أخطاء، يرتتب عىل هذه األخطاء إبطاَ الركعة، أو الصالة  

 بالكلية. 

. اعشرون حرفً : مائة أي حر  من حروفها، وعدة حروفهاإسقاط  أوالً:

إسقاط شدة من شداتها، وعدد الحرو  المشددة فيها أربعة عشر حرفًا.  :اانيً ث

لة، الشدة، وإنام يسلللا ويلينلا، وينطق هبا ضعيفة مسلتنبيه: بعض الناس ال يسقط 

ويف إبطاَ الصالة بتسليل الشدة قوالن.

:: إبدال حر  بحر  وفيت تفصيل ل  على قسمينالثً ثا

ا بحرف وهذا احلرف املبدَ قد ورد يف قراءة أخرى إذا أبدَ حرف   القسم ا ول:

ة تنحرص يف التايل: صحيحة ثابتة فال تبطل الصالة به، والقراءات الوارد

ا ن  ألن إبداهلا سي ا ال تبطل بت الصالة،( سي ً ، صراطإبدال الصاد من )الصراط -1

 ،عن ابن الكثري. )الرصاط= الرساط(قراءة سبعية ثابتة، وهي قراءة قنبل 

)رصاط=رساط(.

ألهنا قراءة محزة عىل تفصيل يف ذلك. قرايفة )الصراط، صراط( باإلشمام -1

حق من يشق عليه  يف ، وهذاظايفً ( الضالين –إبدال الضاد من كلمة )المغض ب  -4

التفريق بينلام، ويعرس عليه النطق بالضاد.

ا مكان آخر، ومل ترد به قراءة ثابتة فان الصالة تبطل إذا أبدَ حرف   :القسم الثاين

يلا ف واألحرف التيبذلك، ألن الفاحتة ركن من أركان الصالة، فالبد أن نأيت هبا كاملة، 

وماعدا هذه االحرف الثالثة ال جيوز إبداهلا، فمثال لو  ،قراءات ثابتة هي ما سبق ذكره
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 فقاَ )والالدالني( كام ينطق به بعض األعاهم، أو أبدَ الضاد من أبدَ الضاد داال  

 فال تصح به الصالة، وهكذا سائر احلروف. )املغضوب( ذاال  

ن:وفيت تفصيل ول  على قسميإبداَ حركة بحركة )التغيري يف احلركات(  :ارابعً 

إذا كان هذا اإلبداَ يغري املعنى: فمثال لو أبدَ الفتحة من أنعمت  القسم ا ول:

ا، فتبطل به الصالة.عليلم إىل ضمة، فإن املعنى يتغري متام  

 شك أنه ال ينبغي، ألنه إذا كان هذا اإلبداَ ال حييل املعنى، فلذا ال القسم الثاين:       

حتريف يف كتاب اهلل ولكن ال تبطل به الصالة، فمثال لو أبدَ كرسة الصاد يف الرصاط 

 َ َ بدا اط»، «الرصاط»فتحة فقا َ الكرس « يومَ »وكذلك لو قرأ «. الرصَّ  «.يومه »بالفتح بد

 

* * * 
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 قصيدة اجلعربياملطلب الثالث: 

ــد -1 ــم ــح ــي  ب َل  رب ــمِ  َأوَّ ــظ ــ  ِدي ال ــَ ت ــْ  أب

 

 

دِ   ــَّ م ــَ ح ــ  ــي م ــب ــ  ــل ــي ل ِدي صـــالت ــْ ل  وأ 

يْ  -2  َك ِب  ا ــ كت ل ا مل  أ َد  ــ ج ي ــ ْ  ت خـ  د  فـَ عـْ  وبـَ

 

 

ـــالِة فـتـهـتـدي  ـــحـيـِ  الص  تـفـ َز بـتص

 

 

هـا -3 يـ ـَ ــِ ْ  وس ــم اهللِّ حـقـل  فـقـ ل سبس

 

 

دِ   ْ  وشــــدل ـــل ِّ رق
ِ
 َفصــــَ ل والَم ساهلل

 4- ِّ يِم ِح رَّ ل ا س مَّ  ِّ ث  ِن ــَ م حـْ َرا سالـرَّ ـِ ْم ل خـل  َوفـَ

 

 

دن  د  ــْ ـــا  َفاْجَهدِ   َواش ْكرِيَر والَحـ  واْحَ ِر التَّ

الِِكِّ َخْ  َياه   -5  ت   َوسمـَ َرنَّ ــــ  ـــ  َوسَيْ ِمِّ اْقص

 

 

دِ   د  ـــْ ا واش ْن َداالً َعِن التـَّ ــ  يِنِّ ص  ويف سالـدل

ا  -6  ِد اليـَ د  ـــْ اْلِمْز واش اَ ِّ فـَ اَوسإِيـَّ ـــً ص َخلل  م 

 

 

دِ   ـــــل يـ َق ت  و ــْ ل ــِ اَ  ص مَّ الكـَ ِن الـِجيِم ث   عـَ

ى -7  ـِ ت   َوف ــَ ْي  َع ْ  و َت ْف ا ِّ ال ُّ َن فـَ ِعين  تـَ ــْ  سَنس

 

 

دِ   ج َّ َتِقيَمِّ الم  ــْ س اِ  سالم  ــــَرنَّ َكقـَ ـ ــِ  اْكس

ــــَرا -8  ـ ــِ ْن َعِن الَهْمِز َوساْلص  َوَلا ساْلِدَناِّ َبيل

 

 

مْ  َطِّ  ــل خ ــَ زْ و ف ــِ ي م ــِ تِ  ف ــِ ْرف ــَ دِ  ح دل ــَ ع ــَ ت ــ  ــم  ال

ا -9  ــ َ ه ْي َع ـِ   نا و ُْ ب بـَ لـْ َ تـَ مـَتِّ ال عـَ  َوسَأنـْ

 

 

مْ   دِ  فـأنـعـِ ـــِ ايَف واقص ِن الهـَ ْمِّ َبيل يـهـِ لـَ  سعـَ

ت   -11  ــَ ْي  َغ ِّ و ِر ــ ــي ــــسغ دْن يـاه  كــ د  مـْ  وال تـَ

 

 

دِ   ش  ْر ْ ت  َت ِك ْس  فخ  خاه كــسـالمغض بِّ وا

ا -11  ــً اِرق ْده  فـَ ـــالل جـَ ل ـــاد كـالض  ولـلض

 

 

دِ   ــل ــَ  ــع ــت ــم ــت ال ــــف ــت ووص ــرج ــخ ــم  ل

 
 

َزْل  -12 ــ  ل ــايًف وج ا وظ ــً ت  الم ــــ  ْكس ــَ   وال ت

دِ   عـَّ بـَ تا مـ  َن َوجـْ مـْ ـــِ الا    لـعـاجـِز حـَ

ـــاك َْيِن بـْل  -13  ـــاع  لمـد الهـا وللس  و 
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ــط وامددِ   ــــر أو ت س ـــ ــت اقص  لعـار 

نَّ  ولأللفــــــــال-14  ط س ْن وت  ـ ـ ــ ـــ َقـ قل   َر

 

 

طَّ   م ل ا ر  ــ  اح ل و ا دِ يف الـحـركـ ــَ ع ــْ س  ت 

ـــل القطع لمزال وىف -15   نْ حـافِظَ  وال ص

 

 

دِ   دَّ ــَ ح م  ــ  ا  لا وح ا ــ إثب  عـلـى حـكـم 

ــا -16  ــه ــالف ــ ه خ ــتج مـن وج ِزب وج ــْ ج ــ   وي

 

 

ــر  ــ ات ــال ت ــق دِ  ن ــل ي ــَ ــالي ق ــاالق  ف

هـا -17  ات  ــدَّ عْ  وش رةَ  أرب ــْ ق    عش ل  لج  ا م ا  ك

 

 

دِ   د ز ا ــ ل   ف تل ل ا ِّ و ِن ي دل  فبـديف سالرحيِمِّ سالـ

ــــن -18  ــديف وس ــب ــم ب ــــر ع ــ ذ س ــع  ت

 

 

دِ   ــرِ امد   وسآمينِّ ناسـن بعد  َخ َّ اقصــ

ــا وأول -19  ــ  ــم رب ــي ــظ ــع ــت ــا ل ه ــْ ي ــَ ف ـــْ  نِص

 

 

ــدِ   ــــ  ــاس ــد هلل ف ــب ــع ــايف  ال ــانا دع  وث

َت  فـ نْ  -21  َت  أنـْ قـْ ي حـقَّ ــ  د ال ــ ت ق ــ  ْرت َك  َذ

 

 

دِ   ــَ ــــْ  س ــرايفه م  ــق ــل ــربا ل ــع ــرَّ ب ــب  ت

ا ربَّ  وال -21  ــِلصـــً ــخ ــده م ــب ــاع  إال اهلل  ف

 

 

ِر   ــ ــي ـــلل عـلـى خ دِ وص ــ حم أ َن  ي يل ب ــَّ ــ   ال

 * * * 
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 اخلامتة

هذا ما يرس املوىل كتابته حوَ هذه السورة العظيمة، وإين أويص نفيس وإخواين 

َعل َمه من يعرف، وأن  بتقوى اهلل، وعىل كل من تعلم جتويد هذه السورة العظيمة أن يه

من  خيص هبا والديه وزوهه وأوالده وعموم أهله، ومجاعة مسجده، فكم سمعنا

األخطاء التي تبطل الفاحتة من طلبة العلم وأئمة املساهد.

ب العلم أن جياهدوا أنفسلم يف تعلُّم العلم وتعليمه، فإنه من أَهل   فعىل طالَّ

 القربات وأعظملا.

فه  َتغ   إلَه إهالَّ َأن َت َأس 
َلده َأن  اله َك، َأش 

ده مَّ َوبهَحم  ب َحاَنَك اللَّله َك َوَأت وبه إهَلي  سه  .َك ره

 

 تمَّ الكتاب

 يوَم األَربعاء اخلامس والعرشون من رمضان

 سنَة سبع وثالثنَي وَأربعامئٍة وَألٍف 

 -حفظلا اهلل-يف مدينة الرياض 
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 عــــــــــــــــراجــــــامل

   ـــــــــــالمص ابــــــــــــــــالكت م

 إبراهيم بن عمر اجلعربي الواضحة يف جتويد الفاحتة 1

 ابن قاسم املرادي الواضحة يف جتويد الفاحتة رشح 2

األخطاء الواقعة يف سورة الفاحتة  3

 من املصلني واألئمة والقارئني

 حممد بن موسى آَ نصري

األخطاء عند األئمة والقراء يف  4

 سورة الفاحتة

 عبد الرمحان احلفيان د.

 حممد بن فوزان العمر د. جتويد سورة الفاحتة دراسة تطبيقية 5

بغية امللتبس يف تاريخ رهاَ أهل  6

 األندلس

 أمحد بن عمرية الضبي

 عثامن بن سعيد الداين التحديد يف اإلتقان والتجويد 7

تنبيه الغافلني وإرشاد اجلاهلني عام  8

حاَ تالوهتم  يقع هلم من اخلطأ

 لكتاب اهلل املبني

 الصفاقيس عيل بن حممد بن سامل

 


